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    20 років Незалежності! 

    Це такий наш спільний вік, 

    Скільки в цьому слові мужності, 

    Скільки в ньому висоти! 

 
День Незалежності – це найбільше свято 

нашого народу, в якому поєднано дух великої 

української історії, спільну віру в переможне та 

гідне майбутнє. Два десятиліття прожиті за нової 

доби, в історичних масштабах лиш невловима мить. 

Та за  цей  період  українська нація усвідомила себе, 

свої витоки, джерела своєї національної психології. 

До  державних свят в центральній районній 

бібліотеці пройшли святкові заходи. До Дня 

прапора в читальному залі районної бібліотеки 

працювала експрес – виставка « Наш стяг – пшениця у степах, під голубим 

сплетінням неба». 

До 20- річчя незалежності України на абонементі центральної бібліотеки 

працювала книжково – ілюстративна виставка « Моя земля – це незалежна 

Україна»». В книгах,   представлених на виставці,  зібрано матеріал про 

атрибути нашої державності – герб, прапор, гімн  та розкривається історичний 

шлях розвитку України. 

         А в Центрі вільного доступу до Інтернет проведена віртуальна екскурсія – 

подорож «Славен наш край - Україна». 

        Користувачі, які побували на цих заходах мали змогу глибше зрозуміти 

родовід та усвідомити, що шлях, який обрала Україна це побудова 

демократичної правової держави. А також, познайомились з  новими виданнями 

по історії України та її сьогоденням і побували на незвичайній подорожі – 

віртуальній  мандрівці по рідній країні.  

 

 

                                  І.Г. Озерова – зав. відділом обслуговування ЦРБ 

 

     

 

 

Вітаємо учнів та вчителів з 

новим навчальним роком. 

          
                 

 

   4 серпня в центральній 

районній бібліотеці відбулася 

виробнича нарада працівників 

бібліотечних установ району. 

Були розглянуті виробничі 

питання  та участь  користувачів  

у громадських обговореннях 

«Бібліотека нашої громади: 

сучасне і майбутнє». 

 

*** 

В центральній бібліотеці 

продовжилось активне анкетуван 

ня « Бібліотека нашої громади: 

сучасне і майбутнє». До уваги 

користувачів скринька побажань, 

де кожен користувач може 

залишити своє бачення  цього 

питання. 

 

*** 

Для користувачів юнацького віку 

в читальному залі пройшов урок- 

бесіда « Незалежна Україна: 20 

років: хроніка поступу». 

 

                  *** 

На абонементі при кутку 

українознавства діє постійна 

експрес – виставка « Україна! 

Серцю рідний край!».Тут 

постійно представлені нові твори 

друку про Україну. 

 

                  *** 

Разом з тим на абонементі 

оновлена книжкова виставка  

« Держава – бібліотекам 

України», на якій представлені 

художні видання українських 

класиків літератури та сучасних 

авторів. 

  
             

 

 

06.09.11   Анкетування « Інтернет очима користувачів». 

13.09.11   Круглий стіл « Бібліотека нашої громади: сучасне і майбутнє». 

13.09.11   Тиждень рідного краю « Мій рідний край – моя земля». 

 13.09.11   Виставка – бібліогід « Літературне сузір’я Миколаївщини». 

14.09.11    Бібліографічний огляд « Про рідний край поетичним рядком». 

15.09.11   Інтернет  -огляд « Моє місто в Інтернет». 

20.09.11   Вечір – портрет « Доки й живу» ( До 88 річчя від дня народження 

                  О.О. Сизоненка). 

22.09.11   Експрес – виставка « Партизанськими стежками». 

23.09.11  Правові читання « Подорож країною закону, права і моралі». 

30.09.11  День відкритих дверей « Бібліотека знайома і незнайома». 
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В Н-Павлівській 

бібліотеці 

Екологічний куточок в  

Привільненській бібліотеці 

Інгульській біліотеці 

В Інгульській біліотеці 

В Христофорівській 

біліотеці 

В Мар’ївській бібліотеці 
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 1-  Всесвітній день  миру 

    -  День знань; 

 

11 – День працівників  

        нафтової, газової та  

        нафтопереробної  

        промисловості; 

     - День танкістів; 

 

13 – День програміста ; 

 

18 - День працівників 

лісу; 

 

20 – 100 років від дня 

народження  М.Л. Наг-

нибіди,    українського 

поета      ( 1911- 1985); 

 

21  -  Міжнародний день 

миру; 

 

22  –  День партизанської 

слави; 

 

24 –  110 років від дня 

народження  С.Д. 

Скляренка, українського 

письменника ( 1901 – 

1962); 

 

29  –  145 років від дня 

народження М.С. 

Грушевського, 

українського історика, 

ідеолога національного 

відродження ( 1886 – 

1934); 

 

30 –  Всеукраїнський   

      день бібліотек; 

 

-170 років від дня 

народження М.П. 

Драгоманова, українсь-

кого письменника, 

фольклориста, історика   

( 1841 – 1895) 

 

 

На шляху до створення позитивного образу сучасної бібліотеки ми 

знаходимо шляхи взаємодії з владою і громадою, розуміючи, що це основа 

успіху розвитку кожної інституції. На данний час в бібліотечній системі 

розроблено нову програму розвитку, за якою кожна бібліотека обрала свій 

приорітетний (модельний)  напрямок, як то: екологічне виховання, 

краєзнавство, народознавство, розвиток творчих здібностей користувачів 

дозвіллєва діяльність. Завдячуючи  підтримці районних органів  влади,  

створенні належні умови для організації Центру вільного доступу до Інтернет в 

центральній районній бібліотеці, районній дитячій бібліотеці та в сільських 

бібліотеках: Привільненській №1, Христофорівській, Інгульській . 

Хотілося б відзначити значні зміни в діяльності бібліотек, а саме в 

формуванні оптимального бібліотечного середовища з метою створення умов 

для модельного розвитку   Виноградівської, Мар’ївської, Новопавлівської 

сільських бібліотек. 

Ми бачимо великий потенціал до вдосконалення  в бібліотеках, де 

працюють фахівці своєї справи  та які потребують підтримки сільської громади. 

Це Пісківська, Ленінська, Добренська, Новоіванівська та інші сільські 

бібліотеки. 

Велика допомога в вирішенні питання збереження бібліотек та  

моніторингу стану бібліотек району належить і нашим соціальним партнерам – 

директорам шкіл, районному відділу освіти в особі Петрова А. Л., які надали 

велику допомогу в переведенні бібліотек у приміщення сільських шкіл 

Мар’ївської, Старогорожанської та Явкинської сільських бібліотек.  

Про позитивні зміни в створенні іміджу бібліотеки свідчать підсумки  

серпневого об’їзду. 

                             Скрипник Н.О. – заступник  директора Баштанської ЦБС 

 

 

 

 

56100 Миколаївська обл. 
м. Баштанка вул. Театральна, 4 

тел: 2-76-32 

meil-address: biblioto@yandex.ru 
 

Бюлетень виходить один раз на місяць. 
 Обсяг 1 аркуш. 

Матеріали публікуються українською мовою 

Розповсюджується безкоштовно 

    Відповідальний за випуск:    директор ЦРБ 
                                                    Борщевецька Г.І. 

 

    Комп’ютерний набір:    Костін М.С..                
 

 

До речі...   письменник Ян Флемінг, який створив детектив про Джеймса Бонда, був ще й орнітологом 

– любителем. Тому , очевидно, саме орнітологічний довідник американця Джеймса Бонда « Птахи Вест 

– Індії» дав ім’я найбільш відомому шпигунові світу. 

 


